Final concept v. 1.6
Accoord vanuit Novartis, GSK, Pfizer, Johnson & Johnson en Neprofarm

22 juli 2009

Inleiding/ kader
Het Publiek Private Partnership (PPP) Stoppen met Roken heeft zich ten doel gesteld om op
korte termijn de Zorgmodule Stoppen Met Roken te ontwikkelen. Uitgaande van STIVORO,
haar ondersteunende partners KWF, Astmafonds, Hartstichting en VWS zijn de diverse
veldpartijen gevraagd om zich aan dit doel te conformeren en hun betrokkenheid –op
uiteenlopende niveau’s- te concretiseren. Ter onderbouwing van de rol van diverse
farmaceutische bedrijven bij het proces van ontwikkeling en implementatie, is onderstaande
gedragscode opgesteld. Het tekstvoorstel is bedoeld om -in het kader van transparantie in
deze zgn. “Governance”- helder te verwoorden waarom zij betrokken zijn en hoe e.e.a. is
geregeld. Hiermeet wordt voorkomen dat commerciële doelstellingen de uitkomsten van dit
initiatief op enige manier beïnvloeden.

Governance
Het Publiek Private Partnership Stoppen met Roken (PPP), gevormd door STIVORO, KWF,
Astmafonds en Hartstichting i.s.m.VWS & veldpartijen, heeft zich ten doel gesteld om in
2009 de Zorgmodule Stoppen Met Roken te ontwikkelen. Ook willen ze met alle betrokken
partijen overeenstemming bereiken over hun rol bij tijdige en goed gedragen implementatie.
Deze Zorgstandaard SMR-module wordt gebaseerd op de meest recente richtlijn (CBO 2009)
en sluit aan bij de Zorgstandaarden van COPD, CVRM en diabetes. Het vertaalt de laatste
medische inzichten uit wetenschappelijke publicaties en praktijk in termen die voor
zorgaanbieders en patiënten/consumenten bruikbaar zijn en geeft richting aan de manier
waarop kan worden samengewerkt in het zorgproces om op efficiënte wijze het doel te
bereiken.
Omdat ook geneesmiddelen een wezenlijk onderdeel van de behandeling kunnen uitmaken
zijn naast verzekeraars, zorg-aanbieders, -instellingen en overheid ook alle betrokken
farmaceutische bedrijven gevraagd om hun expertise beschikbaar te stellen en op gepaste
manier betrokken te zijn bij de ontwikkeling en implementatie van deze Zorgmodule.
Zo zijn de geneesmiddelenfabrikanten GSK, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Johnson &
Johnson en Neprofarm, de Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van
Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten, gevraagd om in gelijke mate bij te dragen
aan de introductie van deze Zorgmodule door:
- hun expertise desgevraagd beschikbaar te stellen
- toehoorder (zonder stemrecht) te zijn bij het ontwikkelproces
- tijdig mee te denken over de implementatie
- op basis van eigen kracht en instrumentarium (nascholing/ netwerk /onderzoek)
ondersteuning te leveren aan het implementatie proces.
Helder moet zijn dat genoemde farmaceutische bedrijven op geen enkele manier invloed
hebben uitgeoefend op de totstandkoming van de medisch inhoudelijke richtlijn die aan de
basis hiervoor staat en dit ook niet nastreven op deze manier. Wel moge duidelijk zijn dat zij
belang hebben bij een goede implementatie van deze richtlijn opdat de juiste patiënt de juiste
(medicamenteuze) interventie tegemoet kan zien.
Zowel het PPP alsook betrokken bedrijven zijn ervan overtuigd dat deze afspraken -mits
volledig transparant en voldoen aan randvoorwaarden van het PPP- geen afbreuk doen aan de
waarde van deze Zorgmodule, maar juist de acceptatie en toepassing verder vergroten.
Samen met PPP zijn de betrokken farmaceutische bedrijven een groot voorstander van deze
ontwikkeling en zouden het toejuichen alsook andere zorg-partijen dit voorbeeld volgen,
teneinde op deze manier samen te werken aan een gezondere wereld.

